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Foto forsiden: UiOBIL medlemmer, fotografert januar 2012 av Haakon Selje 
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Styrets arbeid
Det er avholdt 11 ordinære styremøter i 2014.

Det har vært et godt samarbeid mellom styret og gruppe- 
lederne. Styret har også hatt flere møter med HMS-
avdelingen og SiO. 

Vi har også i år gjennomført våre faste arrangement 
for UiOs ansatte; skidag,”Sykle til UiO”-aksjonen og 
sykkeldagen. 

Vi arrangerer også dagaktiviteter som badminton, bord-
tennis, fellesjogg, yoga, sportsdans, spinning, fotball, 
innebandy, og dykking. Det deltok ca. 1.000 på uni-
versitetets fellesaktiviteter, ca. 150 på dagaktivitetene i 
tillegg til egne gruppeaktiviteter.

I 2014 har UiOBIL fortsatt sitt arbeide med rekruttering, 
økt aktivitet og god synlighet. I desember 2014 hadde 
bedriftsidrettslaget i overkant av 450 medlemmer. Vi 
nærmer oss 500 betalende medlemmer som lenge har 
vært et mål. 

Administrasjon av laget

I dag arrangerer bedriftsidrettslaget de aller fleste idrett-
slige aktiviteter for ansatte på Universitetet. UiOBIL har 
god erfaring i å administrere de ulike arrangementene 
men det er allikevel tidkrevende.

Vi har i lengre tid ønsket å få til en løsning for hjelp til 
administrative oppgaver, i UiOBIL men vi har funnet det 

utfordrende (og tidkrevende!) å sette en utenfor styret 
inn i våre saker. Det er derfor meget viktig at styre-
medlemmene får rom av sine respektive ledere til å 
drive arbeid til gode for alle ansatte på UiO. 

Styret, gruppelederne og andre ressurspersoner  
avsluttet året med en middag på St. Lars på Bislett. 
Denne typen arrangement er noe vi har god erfar-
ing med og kommer til å fortsette med i 2015. Grup-
peledere legger ned adskillige arbeidstimer og vi er 
avhengig av den innsatsen de gjør for laget.

Profilering av UiOBIL

I starten av hvert semester sendte vi ut mail til alle 
ansatte med informasjon om alle våre aktiviteter. Vi 
sendte også ut mail ifm. skidag og sykkeldag. Det er 
over 9000 personer som mottar e-post fra oss. I feburar 
ble 3000 brosjyrer distribuert til alle avdelinger. 

Det ble sendt ut flere mail til UiOBILs medlemsliste.

Vi har også innholdsrike nettsider, som oppdateres ifm 
med våre arrangementer. www.foreninger.uio.no/bil/

I begynnelsen av året hadde vi 77 medlemmer i vår  
Facebookgruppe (UiOBIL) mot 95 ved årets slutt. 
Dette er en fin kanal til å uformelt vise bilder fra de ak-
tvitenene vi driver med.

Vi har dialog med Uniforum og kontakter dem for å få 
profilert arrangementene våre. 

Årsberetning for UiOBIL

Presentasjon av UiOBIL
Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Laget drives på frivillig basis av et styre på 9 personer og 14 gruppe-
ledere. Vi representerer Universitetet i 15 ulike aktiviteter i tillegg til 6 faste aktiviteter. Vi organiserer 9 ulike dagaktiviteter. 
Bedriftsidrettslaget kan vise til gode treningstilbud og til godt sosialt samvær gjennom hele året.

Styret i 2014 

Leder   Catharina Paulsen 
Nestleder  Torbjørn Severinsen 
Sekretær  Astrid Jenssen  
Kasserer  Heidi Løken  
Styremedlem  Hans Henrik Olsen 
Styremedlem  Øystein Ekevik 
Styremedlem Fridtjof Jerve 
Varamedlem  Gerd Thorsen 
Varamedlem  Trond Harr

Dagfinn Killingbergtrø er lagets regnskapsfører.
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Økonomi
Som regnskapet for 2014 viser bruker vi rundt  
kr 227.500 til utgifter i forbindelse med gruppe- 
aktivitetene. For 2014 fikk vi kr 386.000 i bevilgning,  
ca kr 118.000 i kontingenter er bokført i 2014 og  
kr 9.775 i dugnadsmidler (ingen dugnader på Gaustad, 
men sykkelgruppa fikk 27.400 for parkeringen på  
Bygdøy, som ble innbetalt i 2015). Totalt kr 514.000 mot 
kr 625.000 i 2013.

Kontingentforhøyelse

Styret foreslår ingen kontingentforhøyelse.

Drift av laget i 2014

I 2014 fikk UiOBIL en rammebevilgning på kr 386.000 
som har bidratt til at vi har klart å innfri våre forpliktel-
ser i 2014. Kostnadene øker betydelig år for år. Ram-
mebevilgningen, kontingentinntektene og deler av 
dugnadsinntektene går til deltakelse i serier og cuper, 
utgifter til baneleie, dommeravgifter og andre faste ut-
gifter. 

Det er brukt kr 158.225  til skidagen, sykkeldagen, 
”Sykle til UiO”-aksjonen og Universitetslekene.

Styret har tidligere gjort vedtak om at gruppelederne 
og styremedlemmene kan få dekket utgifter til telefon, 
reiseutgifter og lignende. 

Dugnadspenger 

Vi har nå to steder vi kan stå parkeringsvakt, hhv.  
parkeringsplassen bak Historisk Museum og på  
Bygdøy Folkemuseum. 10% av dungadsinntektene går 
til UiOBIL, resten går til gruppen som har stått dugnad.

Gruppeaktiviteter
UiOBIL representerer Universitetet i 16 ulike gruppe-
aktiviteter, 5 faste aktiviteter og 9 dagaktiviteter, i alt 30 
aktiviteter.

UiOBIL deltar i bordtennis, dans, dykking, fotball, fri-
idrett, golf, hockey, håndball, innebandy, ski, skyting, 
sykkel og volleyball. Vi hevder oss bra i flere aktiviteter i 
bedriftsserien. Flere av medlemmene er registrert i flere 
grupper.

UiOBIL har også med bakgrunn i ledelsens policy lagt 
opp til dagaktiviteter hvor 150 deltar. Dette er basket, 
fotball, innebandy, bordtennis, jogging, spinning, sports-
dans, dykking, squash, badminton og yoga. 

Dagaktivitetene er et tilbud til ansatte uavhengig av 
medlemskap i UiOBIL. Styret organiserer aktivitetene. 

UiOBIL har i 2014 bidratt til friidrettslig velferd for ca 
1.600 deltakere. (se tabell ) Dette er følgende� medlem- følgende� medlem-� medlem-
saktivitetene, fellesaktiviteter for UiOs ansatte og dagak-
tiviteter for UiOs ansatte.

Aktiviteter i gruppene

Det er god aktivitet i de fleste gruppene våre, og mange 
gjør det bra i serien. Andre grupper sliter med sviktende 
oppmøte.Utfyllende informasjon kommer under grup-
penes årsberetning.

Medlemmer
Tiltak for å rekruttere nye medlemmer:

• E-post til alle ansatte (2-3 ganger i året) 

• Være kreative hva angår nye aktivteter

• E-post til alle medlemmene, omfatter både interne og 
eksterne medlemmer (jevnlig)

• Distribuere trykksaker (brosjyrer, foldere, plakater) 

• Holde nettsidene og sidene på Facebook oppdatert 

• Få artikler inn i Uniforum

• Få mange av de ansatte som deltar i ”Sykle til UiO”-
aksjonen, den årlige sykkeldagen og skidagen til å bli 
medlemmer hos oss.  

Medlemsfordeler

UiOBIL har fortsatt avtale med Torshov Sport om 
medlemsfordeler. Alle med ansattkort på UiO er med i 
rabattordningen.

Vi har treningsdresser i god kvalitet med UiOs logo. 

Forsikring

Universitetet har innvilget trening i 1.5 timer I arbeids-
tiden. Hvis det skjer en skade ifm denne treningen er 
man dekket av Universitetets yrkesskadeforsikring.
Informasjon om forsikringsordning er lagt inn på UiOs 
nettsider.
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Gruppe- og  
andre aktiv-
iteter for alle 
medlemmer

Fellesaktiviteter for 
UiO-ansatte  
og medlemmer

Dagaktiviteter for 
UiO-ansatte

Totalt antall  
deltakere

Skidag 246  påmeldte  
(dårlig vær!)

Holmenkollstafetten 14

”Sykle til UiO”-aksjonen  197

Sykkeldagen 107 

Universitetslekene (UL) 30 
 

Badminton - 5-8 Ja

Basketball Ja

Bordtennis Ja 25 Ja

Bowling - -

Dans Ja 5 Ja

Dykking Ja 10 Ja

Fotball Ja 40

Jogg Ja 2 Ja

Friidrett Ja 8

Golf Ja 25

Håndball Ja 18

Hockey Ja 28

Innebandy Ja 50   

Ski Ja 50

Skyting Ja 1

Spinning Ja 3-8 Ja

Sykkel Ja 155

Squash 6 Ja

Volleyball Ja 7

Yoga 50 +65 Ja

Antall deltakere 450 1000 150 1600

Tabellen viser oversikt over tilbud fra UiOBIL og deltakelse på disse. ’Ja’ viser der vi har hatt aktivitetet, ’(Ja)’ viser der vi 
har hatt lite aktivitet. Tallene under fellesaktivitetene er hentet fra gruppenes årsberetninger.

Vi er klar over at tabellen teller samme hode flere ganger, men tabellen skal allikevel gi en viss oversikt over deltakere på 
våre arrangementer.

Tabell 1
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Arrangement for alle UiO-ansatte
Skidagen 27. februar

Hvert år inviteres alle ansatte ved Universitetet i Oslo til 
skidag! Dette er et sportslig og sosialt arrangement.  
Løypa ble forkortet pga. været. De dårlige værutsiktene 
medførte en del avmeldinger. Ca 60 gikk fra Sørke-
dalen, 27 gikk ved Frognerseteren, 14 deltok på rebus/
fottur, 35 sto alpint ved Tryvann og 26 deltok på lokale 
arrangementer. Vi avsluttet med skifest på Soria Moria 
hotell.

Universitetslekene (UL) i Bergen

Sterk innsats av de ca. 30 deltakerene fra UiOBIL på 
årets UL. Vi vant volleyball, herrebordtennis, herrefot-
ball, herreterrengløpet og herrestaffetten og endte på 
andreplass totalt med 35 poeng. Bergen vant med 43 
poeng. Trondheim ble nr. tre med 29 poeng. Lekene 
ble avviklet i strålende vær. Den eneste nedturen var 
en noe “amputert” bankett grunnet uheldige omstendi-
gheter rundt valg av lokale. Sterk oppfordring fra særlig 
Trondheim om at Kjemikantina benyttes ved det kom-
mende UiOBIL-arrangerte UL!

Sykkeldagen 12. juni

Sykkeldagen er et årlig tilbud til alle ansatte ved UiO. I 
2014 var det 80 som deltok på sykkeldagen. De fleste 
syklet fra Stryken og gjennom Nordmarka tilbake til 
byen. Sykkelgruppa sto for pålessing av syklene og 
hadde ansvaret for gjennomføring av sykkeldagen. 
Styret stod for det administrative. 

Sykkelgruppen sørget for tilbud om mekking av sykler 
med reparatører fra Torshov Sport til gode priser. Det 
kostet kr 50 kr for medlemmer av UiOBIL og kr 300 for 
andre ansatte å få gått over sykkelen sin, i tillegg kom 
utgifter til evt. deler som måtte skiftes ut.

Sykle til UiO – Hovedaksjon og helårsaksjon

Bedriftsidrettslaget var ansvarlig for gjennomføringen av 
Sykle til UiO-aksjonen 2014. Hovedaksjonen har blitt et 
fast vårtegn ved UiO der vi prøver å få med så mange 
som mulig. I 2014 deltok ca 220 universitetsansatte.  

Hver måned hele året ble det trukket ut et gavekort til 
en av de som deltok, som også er medlem i bedrifts-
idrettslaget, pålydende kr 500. For hver dag en sykler til 
jobb får en et lodd i dette lotteriet.

Under hovedaksjonen - 1. mai til 30. juni - ble det trukket� 
6 gavekort á kr 5000,- hos Torshov Sport 
8 gavekort á kr. 1000.- hos Torshov Sport 
8 gavekort á kr. 500.- hos Torshov Sport 
Ulike trøstepremier: sykkellås, drikkeflasker osv. 

For å delta må man registrere at man har syklet til UiO 
på nettsiden til UiOBIL.

UiOBIL utfordringer i 2015
UiOBILS store utfordring er å engasjere flere ansatte. 
Flere grupper sliter med rekruttering og vi må finne nye 
aktiviteter som kan engasjere flere.

Bedriftslaget må ha en klar plan for rekruttering og 
videre fremdrift for 2015. Utsendelsen av e-post til 
samtlige ansatte og brosjyrene er et ledd i rekruttering 
av nye medlemmer. Dette, sammen med andre tiltak, 
vil være bidrag i retning mot målet vårt om å ha 500 
medlemmer ved utgangen av 2015.

Dette året har det kommet flere initiativ fra ansatte; 
squash, klatring og tidlligere dykking og nå Skinne-
langs til skidagen ( alt dette kommer fra USIT!) Det er 
svært hyggelig med initiativ fra ansatte. Det er også vik-
tig at vi i UiOBIL er synlige som en instans hvor ansatte 
kan henvende seg for støtte til ulike arrangementer, 
f.eks. utflukter til fjells, tenniskurs  og rafting.

Istedet for å slite med  å få med deltaker på gamle ar-
rangement må vi se om det er andre  aktiviteter som 
det kan være lettere å få med folk på.

Styrets fokus
• Gjennomføre faste arrangement på en god måte - 

prøve å få flere til å delta!

• Administrere gruppene

• Fortsette arbeidet med profilering av laget, gruppene 
og dagaktiviteter

• Være en synlig instans for ansatte som ønsker å 
starte nye grupper/aktiviteter

• Være kreativ på tilbudsfronten. Prøve ut nye ting!

• Ha en god dialog med universitetsledelsen, HMS-
avdelingen og SiO 

• Nå ut til nyansatte, «alle ansatte på UiO skal fra dag 
én kjenne til oss»

• Få inn flere ansatte i de ulike aktivitetene og 
gruppene

• Få kontinuitet i spillermassen 

• Bidra til ski- og sykkeldag, samt ha ansvar for Sykle 
til UiO-aksjonen 

• Delta i synliggjøring av UiOBIL via innlegg om våre 
aktiviteter, og aktiviteter generelt 

• At det gjennom e-post til alle ansatte, Uniforum og 
nettsidene til UiOBIL spres informasjon om de ulike 
aktiviteter 

• At ansatte som deltar i de faste aktivitetene, sykkel, 
ski, ”Sykle til UiO”- aksjonen oppfordres til å bli 
medlemmer i UiOBIL

• Ta vare på ressurspersoner
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Styret er av den mening at det er helsemessig gevinst av å få de ansatte til å drive aktivitet, både på dagtid og i fritid.  
Vi er også av den oppfatning at det er stor verdi for Universitetet å ha et idrettslag.

Mars 2015

Styret er med og tester friidrett og sanker medaljer på kastestevne på Stovner, høsten 2014. 
Fotograf og deltaker: Heidi Løken
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ÅRSBERETNING FOR GRUPPENE  
I BEDRIFTSIDRETTSLAGET   
VED UNIVERSITETET I OSLO  

2014

Ført i pennen av gruppelederne; 
Bordtennis� Hans Henrik Olsen, h.h.olsen@ub.uio.no 
Dykking� Audun Lea Hansen, a.l.hansen@usit.uio.no 
Fotball damer� Kaja Santelmann, kaja.santelmann@jus.uio.no 
Fotball herrer� Jan-Erik Olsen, janeo@admin.uio.no 
Friidrett: Sofie Jakobsen, s.a.jakobsen@admin.uio.no 
Golf� Stig Rune Backsæther, s.r.backsather@admin.uio.no 
Hockey� Jan-Erik Olsen, janeo@admin.uio.no 
Håndball� Steinar Skogheim, steinar.skogheim@usit.uio.no 
Innebandy� Forbundskaptein Øystein Ekevik, o.b.ekevik@hf.uio.no 
Ski� Ole Martin Nodenes, o.m.nodenes@admin.uio.no 
Skyting� Runar Satveli, runar.staveli@kjemi.uio.no 
Sykkel� Torbjørn Severinsen, bobben@ibv.uio.no 
Volleyball� Kristoffer Robin Stokke, krisrst@student.matnat.uio.no
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Bordtennis
Trening:

Vi har fast trening hver tirsdag og torsdag fra klokken 
16.00 i kjelleren på kjemisk institutt. Oppmøtet på trenin-
gene varierer fra 4-5 personer til 9-10. De andre ukeda-
gene benyttes til avvikling av hjemmekamper i bedrifts-
serien. Enkelte trener også utenom de faste treningstidene 
og noen benytter også muligheten til å trene i arbeids-
tiden.

Bedriftsserien:

UiO stillte med to lag i 1. div. bedriftsserien sesongen 
2013/14 Førstelaget kom på tredje plass i serien og vant 
sluttspillet. Andrelaget ble nest sist og beholdt plassen 
med et nødskrik. Et nystartet tredjelag ble nr. 8 av 11 lag i 
2. div. Inneværende sesong (2014/15) stiller også UiOBIL 
med tre lag. To lag i 1. div. og ett lag i 2. div.

Stevner:

Ca. 8-9 medlemmer deltar jevnlig på stevner. Det arrang-
eres ca. 12 stevner i løpet av sesongen i tillegg til Krets-
mesterskapet. UiOBIL arrangerer et par stevner i året og 
får dermed inn ”dugnadspenger” fra overskuddet.

Utstyr og treningsforhold:

Vi er godt fornøyd med utstyr og treningsforhold. Bordene 
er av ny dato (2008) og vi disponerer et eget rom i kjemi-
kjelleren hvor bordene står fast fremme.

Dykking
Kveldsdykking:

Det har blitt sendt ut noen invitasjoner til kveldsdykking, 
med liten respons. 1-3 dykkere meldte interesse på disse 
kveldene. Det har blitt gjennomført 13 kvelder / helged-
ager med dykking hvor de medlemmene av gruppa som 
har vist interesse avtalte direkte seg i mellom. Det dykkes 
da fra land i Oslofjorden. Det ble i tillegg invitert til et 
grunnkurs i dykking for de som hadde meldt interesse 
for å lære dykking. Det var to deltagere fra UiO på dette 
kurset, som vi håper blir aktive i dykkegruppa. Den ene av 
oppmennene var hjelpeinstruktør på dette kurset. Vi vil i 
2015 vri litt på organiseringen av dykkingen på etter- 
middagene i et håp om at flere dykkere blir med. 

Turer:

Gruppa hadde planlagt tur til Bømlo høsten 2014, men da 
begge oppmennene i gruppa flyttet i aktuelle periode ble 
det ikke gjennomført.

Utstyr og treningsforhold:

Budsjetterte innkjøp for 2014 ble ikke gjort, men ser vi vil 
ha behov for vester ifm tur og dykkekvelder. 

Friidrett
Vi kom på 1.plassen av 37 lag i  uteserien også 3. plass i 
inneserien, men vi trenger flere deltakere som er interes-
sert i å være med på poengsanking.  Det er for få medlem-
mer med på friidrettsstevner.  

Universitetet har mange ansatte og hovedfagstudenter og 
av denne folkemengden er det bare 5 personer som rep-
rensenterer UiO på friidrettsstevnene i løpet av et helt år, 
fra en til tre personer pr. stevne.

Holmenkollstafetten blir arrangert i Oslo også i 2014 med 
Universitetets bedriftsidrettslag var representert med mix-
lag, 

Fotball damer
Fotball damer har i 2014 hatt rundt 20 mer eller mindre ak-
tive spillere. Vi har hatt grei oppmøte på kamper, cuper og 
sosiale aktiviteter hele fjoråret. Når det gjelder trening så 
har vi godt oppmøte i de perioder vi har faste treningssted 
og –tid, og dårligere oppmøte de perioder dette er mer 
ustabilt. Så vi fortsetter å lete etter treningssteder (både 
inne og ute) som kan gi oss litt mer forutsigbarhet. 

Vi har deltatt på både ute- og inneserie med et lag. I inne-
serien i Manglerudhallen i fjor (2013/2014) gjorde vi det 
dårligere enn sist og kom på 7.plass av totalt 11 lag. Vi 
mistet flere habile spillere i fjor vår, noe som også ga ut-
slag på prestasjonen i uteserien, vi kom på siste plass (9.) 
og rykker dermed ned i 2.divisjon.

Vi deltok både på Meny veterancup i Ski, på Universitets-
lekene (UL) i Bergen og på Hurtigruta Cup på Lillehammer 
i november.

Fotball herrer
Vi har stilt med to lag i serien i år. 1. laget kom på en fjerde 
plass (kun to poeng bak andre plassen), mens 2.laget 
klarte seg med et nødskrik i andre divisjon. Vi deltar også 
med et lag i inneserien, i Manglerudhallen. 

I skrivende stund, litt over halveis i serien, ligger laget på 
en fin fjerde plass. Oppmøte på treninger ute på Domus 
og inne i Blindernhallen, er fortsatt veldig bra. 

Vi får dessverre fortsatt ikke trent når søen kommer, da 
Domus ikke måkes. Håper derfor at idrettslaget har muli-
ghet til å bidra med ekstra midler, slik at vi kan få trent på 
andre baner som er åpne om vinteren.

Årsberetning for gruppene UiOBIL
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Golf
Vi startet sesongen med en treningsleir/turnering i Him-
merland (Danmark) i mai. Det var veldig kaldt, men turen 
ble allikevel veldig bra. Alle deltakerne sa at de ønsket å 
være med neste år også J

Vi har hatt treninger hver tirsdag fra slutten av mai til slut-
ten av september. Vi hadde et lag i 2. div og to lag i 3. div. 
Vi hadde de med lavest hk. i 2.div. Lagene i 3. div. ble delt 
opp med et ”jente” lag og et guttelag. 

Resultatmessig ble denne sesongen veldig bra� 
2. div 2.plass 
3. div 1. plass(ingen tap) 
3. div 4. plass

Vi hadde et lag i avdelingsfinalen som vant og ble divis-
jonsmestre.Vi hadde også med fire spillere i NM og Stef-
fen Almløv var UiO’s beste og kom på 3. plass. 
I kretsmesterskapet kom Stig-Rune på 2. plass.

Vi avsluttet sesongen med klubbmesterskap på Sorknes. 
Her ble det spilt både singel- og lagmatcher. Her var det 
mye godt spill og UiOs klubbmester ble kåret (Knut Arne).

Resultatmessig var dette en veldig bra sesong.

Golfkøllene er nå pakket bort, men vi starter opp med tur 
til Polen i april. I 2015 skal vi ha et lag i 2. div og to lag i 3. 
div.

Takk til alle som har vært med og gjort dette til en fin golf-
sesong.

Håndball
I 2014 har 14 spillere deltatt i en eller flere kamper i  
1.divisjon for herrer.

Vi ble nr. 6 i grunnspillet, 4 seiere og 4 tap. I sluttspillet 
(nedre del) ble vi nr.3 med 2 seiere og 2 tap. I årets serie 
har vi vunnet  3 og tapt 7.

Vi trener i Domus Atletica, og i år har 18 spillere vært in-
nom trening. Dessverre er ikke alle like stabile, så noen 
ganger er vi litt for få. I begynnelsen av året stilte en del fra 
damelaget opp, slik at vi oftere kunne spille mot to mål.

Vi er på utkikk etter flere spillere for å få en effektiv trening.

Skyting
Vi går de 6 sedvanlig rundene og det er så vidt det går 
rundt.Vi skyter alltid borte. Kun 1 er med på stevner og 
konkurranser.  

Hockey Pockey 
Vi er meget godt fornøyd med sesongen, som endte med 
en 4. plass i 1.divisjon (bare ett poeng fra andre plassen).  
Årets sesesong har vært litt tøffere, da lagene vi møter er 
klar over våre kvaliteter, og er mer skjerpet. Vi ligger på 
en 6. plass etter litt over halvspilt serie.  Oppmøte på tre-
ningene i Lørenhallen er veldig bra, og det er fortsatt stort 
sett de samme gutta som har vært med i mange år nå. 
Vi har det som i alle foregående år, utroilg gøy i sammen 
både på trening og kamp. 

Innebandy
Innebandygruppa består av ca. 50 personer og stiller med 
et lag i OBIKs innebandyserie. Universitetet  spiller i 1. di-
visjon, herrer, små mål. Det er to treninger i uka i Blindern 
Athletica, hvorav torsdagene er en fellesaktivitet der alle 
ansatte kan delta.

Frammøtet på treningene har stabilisert seg. Stammen i 
laget er stabilt og frammøtet på kampene er blitt bedre 
sammenlignet med tidligere år. 

Laget ligger så langt denne sesongen på den øvre delen 
på tabellen. Målet er en plass blant topp fire i 1. divisjon. 
For å nå dette målet må prestasjonene ligge på et høyt 
nivå gjennom hele sesongen siden det er flere gode lag i 
denne avdelingen.

Ski
Generelt

Skigruppa har vært hatt en jevn stigning i antall medlem-
mer fra oppstarten i slutten av 2009, men har nå stabilisert 
seg på drøye 50 medlemmer pr. 31. januar 2015. 

Ole Martin Nodenes har vært oppmann i skigruppe i hele 
perioden.

Det er stort sprik i medlemsmassen. Noen er utpreget 
turgåere, mens andre er interessert i å delta på trening 
og skirenn. Aktiviteten har derfor vært orientert mot kurs 
og treninger for alle, samt deltakelse i skirenn for spesielt 
interesserte. 

Enkelte av de som deltar på treningene har deltatt på dug-
nader som parkeringsvakter ved Kulturhistorisk museum. 

Trening/kurs i skiteknikk

Sesongen var preget av skiftende vær men muligheter for 
å gå turer. Skigruppa arrangerte treninger ukentlig med 
en blanding av instruksjon i skiteknikk og deretter inter-
valltrening etter eget nivå. Dette viste seg å være en god 
kombinasjon som bidrar til læring, trening og samhold. 
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16 medlemmer takket ja til et av tilbudene i sesongen 
2013/2014.

Ukentlige treninger og teknikk-kurs er sentrale for å skape 
samhold og entusiasme i gruppa. 

Skiturer

Skigruppa har ikke avholdt skiturer som trening i arbeids-
tiden, ut over de ukentlige treningene sesongen.

Skikarusellen og andre mesterskap

Gruppa har hatt deltakere i flere turrenn som blant annet i 
Holmenkollmarsjen, Grenaderen og Birkebeinerrennet.

Sykkel 
Medlemmer:

Medlemstall pr. 20. januar 2014� 155, en mulig nedgang 
fra same tid i fjor. Vi har imidlertid ikke fått lister fra UiOBiL 
på en stund for å rette opp feil (sluttet, nye) og det pleier å 
gi en markant økning.

Vi har eigne oppmenn/kvinner for ansvarsområda drakter/
utstyr, Trøfo, økonomi, medlemsregister, tur(ing), fest, 
web.

Trening

Tilbod om intervalltrening til Grefsenkollen kvar onsdag 
ettermiddag (vår) frå Skeid-banene.

Spinning i regi av sykkelgruppa (spinninginstruktør Mark 
Chapman) to dagar i veka. Det er 91 personar på e-post 
lista for disse timene. Lista er open for alle ansatte, ikkje 
berre medlemmer i UiO BiL.

Spontane turar/trening med omveg i marka etter arbeid, 
nokså fast tysdagar, men også noe andre dager.

Turar

Vårtur i Nordmarka – årets tur gikk Romeriksåsen og til-
bake gjennom Nordamarka. Det var 4 dager i marka i DNT 
hytter, Råbjørnhytta, Snellingen og Katnosdammen. Vi var 
8 deltakarar på denne turen.

Fortropp sykkeldagen – syklar frå Blindern til Stryken for å 
ta imot bussene.

Seinsommartur, i 2014 i gikk turen til Atndalen – Rondanes 
bakgård. Det var kulturopplevelser og dans på Fosseda- på Fosseda-Fosseda-
gene i Atnbrua og dagsturer inn i Rondane til Grims-
dalshytta og Dørålseter, og en rundtur i Atndalen med 
hyttebesøk hos en av arrangørene. Vitenskapsakademiets 
Sør Nesset gard var basen. Vi var 14 personer med på 
turen. 

Ritt

Medlemmene i gruppa deltar saman eller individuelt 
i ei rekkje turritt på lande-veg eller i terrenget� Birken, 
Bukkerittet, Enebakk rundt, Farrisrunden, Grenserittet, 
Raumerrittet, Styrkeprøven, Terrengsykkelrittet og 
Vestmarkrittet.  I Birken stilte vi med 11 ryttere i år. I 
styrkeprøven var det 9 deltakere, dei fleste frå Lillehammer 
til Oslo.

Rabattar

• Assos sykkelklede, sykkelgruppa har forhandla rabatter 
direkte frå importør.

• Botolfsen As (http�//www.botolfsen.no)� Store rabattar 
på Windrose produkter, Raceface klede og utstyr, Hope 
produkter, Whyte syklar, Lupine lykter

• Torshov Sport

• Raske Sykler

Sykkelskur ved UiO

Vi har hatt en representant i byggekomiteen for låsbart 
sykkelskur utanfor SV-fakultetet. Dette vert tilgjengeleg for 
alle ansette og alle medlemmar av sykkelgruppa.

Dugnader

Hadde parkeringsvaktar ved Vikingskipshuset (Norsk 
Folkemuseum sin julemarknad) før jul. 

Sykkellunsjar

Gruppa har eit par lunsjar i semesteret med orientering og 
planlegging på Frederikke. Vi hadde også juleavslutning 
med lunsj på Ullevålseter rett før jul.

Trøfoen

Vi har et felles verksted der medlemmene samlet eller hver 
for seg kan mekke sykkel i gode omgivelser. Denne deler 
vi med skigruppa som bruker den til noe prepping av ski 
ol. I 2014 var det en mekkekveld organisert av gruppa.

Volleyball 
Volleyballtreningen går kort sagt ganske bra. Dette se-
mesteret har det kommet flere tilbake som drev det gamle 
laget før jeg og Camilla tok over. Derfor ligger vi vel på 
rundt seks personer i oppmøte. De tok også med seg det 
gamle nettet gruppa brukte før. Når det gjelder adminis-
trasjon har jeg egentlig ikke mye tid til overs på grunn av 
mye jobb, men ting går mye “av seg selv” med ukentlig 
påmelding til trening. 

Stemningen er veldig god - tror de som kommer setter 
pris på å få trent litt, og vi føler spillernivået vårt er generelt 
høyt. Alle gleder seg til Universitetslekene i år.
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INNTEKTER Budsjett 2014
Regnskap pr 
31.12.2014 Avvik B-R

Bevilgning fra Universitetet 386 000 386 000 0
Medlemskontingenter 150 000 117 900 32 100
Andre inntekter (mva-kompensasjon) 40 000 39 865 135
Renter 8 000 10 883 -2 883
SUM INNTEKTER 584 000 554 648 29 352

UTGIFTER

Drift 100 000 53 652 46 348
Kontingenter, abonnement, forsikring 15 000 8 320 6 680
Investeringer (utstyr etc) 0 10 544 -10 544
Badminton 0 398 -398
Bordtennis 10 000 10 160 -160
Bowling 0 0 0
Dykkergruppa 8 000 1 888 6 112
Fotball damer 30 000 20 800 9 200
Fotball herrer 45 000 57 588 -12 588
Friidrett 14 600 13 790 810
Golf 40 000 36 272 3 728
Hockey 28 000 33 080 -5 080
Håndball damer 25 000 1 745 23 255
Håndball herrer 17 000 16 923 77
Innebandy 20 000 15 890 4 110
Skigruppa 19 000 1 666 17 334
Skyting (luftgevær/-pistol) 1 500 900 600
Sykkel 40 000 16 432 23 568
Trimaktiviteter 0 -38 450 38 450
Volleyball 3 000 0 3 000
Skidagen 45 000 26 164 18 836
Sykkeldagen 25 000 14 293 10 707
Sykle til jobben-aksjonen 55 000 55 000 0
Universitetslekene 100 000 62 768 37 232
SUM UTGIFTER 641 100 419 823 221 277

SUM UTGIFTER 641 100 419 823
SUM INNTEKTER 584 000 554 648
UNDER-/OVERSKUDD 57 100 -134 825

Noter til regnskapstallene

BUDSJETT 2014 MOT REGNSKAP PR 31.12.14 FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET, UIO
Grunnlag for saldering

Budsjett 2014 mot regnskap pr 31.12.14 2014



Årsrapport  UiOBIL  2013

19

RESULTATREGNSKAP 2014, BEDRIFTSIDRETTSLAGET, UNIVERSITETET I OSLO

INNTEKTER 2010 2011 2012 2013 2014

Driftsbevilgning fra Universitetet 153 000,00 156 000,00 160 000,00 165 000,00 170 000,00
Andre bevilgninger 197 000,00 250 000,00 200 000,00 210 000,00 216 000,00
Medlemskontingenter 93 000,00 104 500,00 140 700,00 146 550,00 117 900,00
Andre inntekter, lotterier m.m. 14 479,00 16 843,00 16 845,48 41 284,00 39 865,00
Renter 3 092,90 6 488,46 8 712,82 9 265,68 10 883,06

Sum inntekter 460 571,90 533 831,46 526 258,30 572 099,68 554 648,06

UTGIFTER

Drift 30 868,62 24 443,51 40 850,72 35 952,06 50 498,10
Kontingenter, abonnement, fors. 11 185,00 11 550,00 14 970,00 15 080,00 8 320,00
Investering utstyr, drakter o.l. 0,00 0,00 0,00 0,00 10 544,00
Badminton 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00
Bordtennis 6 400,00 6 760,00 6 536,00 9 500,00 10 000,00
Bowling 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dykkergruppa 7 113,35 1 888,00
Fotball damer 16 304,00 22 600,00 19 833,00 33 148,00 20 800,00
Fotball herrer 28 643,00 20 855,00 25 390,00 23 934,00 45 000,00
Friidrett 15 870,00 21 300,00 6 880,00 9 100,00 13 790,00
Golf 12 000,00 30 000,00 26 505,00 25 000,00 36 272,08
Hockey 20 000,00 22 000,00 27 000,00 15 580,00 28 000,00
Håndball damer 14 919,00 20 440,50 19 849,80 15 650,00 1 745,00
Håndball herrer 14 818,00 14 000,00 15 000,00 16 351,00 16 923,00
Innebandy 15 000,00 25 000,00 18 219,50 17 418,00 15 890,00
Ski 9 086,00 11 790,00 19 323,58 19 000,00 1 666,34
Skyting 3 945,00 1 390,00 1 200,00 1 375,00 900,00
Sykkel 4 000,00 1 998,00 28 036,00 21 490,20 16 432,00
Trimaktiviteter -950,00 2 330,00 -20 210,00 120,00 -38 450,00
Volleyball 10 110,00 0,00 0,00 2 804,00 0,00
Jubileumsfest 56 978,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Sykle til jobben-aksjonen 44 000,00 38 000,00 44 000,00 44 000,00 55 000,00
Sykkeldagen 9 545,00 21 034,00 16 602,00 9 459,24 14 292,70
Skidagen 32 496,00 35 039,99 45 299,50 58 546,94 26 164,04
Universitetslekene 88 785,00 70 650,50 85 455,50 69 182,00 62 768,00

Sum utgifter 449 547,15 401 181,50 440 740,60 449 803,79 398 841,26
Sum inntekter 460 571,90 533 831,46 526 258,30 572 099,68 554 648,06
Underskudd
Overskudd 11 024,75 132 649,96 85 517,70 122 295,89 155 806,80

Resultat-2014.xlsx Page 3

Resultatregnskap 2014
(Ikke revidert)

Økonomi UiOBIL
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Ved samarbeid og i fellesskap  
skal vi fremme idrett og trivsel  

i sunne former for alle som er ansatt  
ved Universitetet.
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